Vacature lid ouderraad schooljaar ‘22-’23
Wat houdt het in om OR-lid te zijn?
De ouderraad is, plat gezegd, de feestcommissie van de Amalia-Astro. We organiseren allerlei leuke
activiteiten. Van schoolreisje tot slotfeest en van kinderboekenweek tot kerstfeest. Alle activiteiten
worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Maar ook de aanschaf van aanvullende lesmaterialen,
zoals bijvoorbeeld vorig schooljaar de yogamatten voor de mindfulness lessen van juf Mirjam. Ons
doel is een actieve bijdrage te leveren aan de verbinding tussen ouders en school. Zo geven we met
de podcast ‘de leerkracht vertelt’ de ouders een kijkje achter de schermen op school. We betrekken
ouders door te helpen in de uitvoering van activiteiten. En eens per maand leidt een OR-lid samen
met de directrice nieuwe ouders door de school. We verzorgen een aantal OR-leden de
communicatie en afstemming met klassenouders.
Hoeveel tijd kost dat ongeveer?
We vergaderen eens per maand met elkaar. Op een dinsdagavond om 20:00 in de lerarenkamer op
school. Zo’n vergadering duurt meestal zo’n 1 tot 1,5 uur. Tijdens die vergaderingen verdelen we
tweemaal per jaar de activiteiten van het komende halfjaar. Voor iedere activiteit zijn 2 of 3 OR-leden
nodig, die samen met 2 of 3 leerkrachten de commissie van die activiteit vormen.
Met elkaar bepaal je (buiten de reguliere vergaderingen om) hoe jullie met elkaar overleggen en
vooral: de invulling van de activiteit. Gaan jullie voor hetzelfde concept als vorig jaar, of gooien jullie
het deze keer over een heel andere boeg? Jullie zorgen eventueel ook voor de aankleding van de
school, zoals bijvoorbeeld met Sinterklaas en Pasen.
Wat krijg je er voor terug?
● Een gezellige club mensen
● Meer dan 300 blije kindergezichten
● Een sterke verbinding met de school
● Uit ervaring weten we dat je kind(eren) trots zal/zullen zijn op jouw bijdrage
● Als dank voor je inzet organiseert de school jaarlijks een gezellig diner met de OR,
klassenouders en het schoolteam
Wie zoeken we?
In de eerste plaats vooral een hele enthousiaste vader of moeder. Van het type ‘hands on’ en een
verbinder. Voor de balans binnen het team gaat onze voorkeur uit naar een vader. Maar moeders:
laat je hierdoor niet ontmoedigen! In verband met het opbouwen van ervaring is de intentie dat je
deze rol voor meerdere jaren vervult..
Klinkt leuk. En nu?
Fantastisch! Stel je vragen of toon je interesse door uiterlijk 10 mei te mailen naar
or@amalia-astro.nl. Onze voorzitter, Viola Pueper, neemt binnen een week contact met je op om je
vragen te beantwoorden en om het selectieproces aan je toe te lichten.
We kijken uit naar je berichtje!

